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Zondag 16 mei 
Grote Kerk 10.00u


Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst, OJ

Zondag 23 mei 
Grote Kerk 10.00u


Pinksteren 
Ds. W. Van Dijk-Heij en ouderenpastor 
Esther van Bijsterveld


Zondag 30 mei 
Grote Kerk 10.00u

Ds. N.G. Scholten

Crèche, Kindernevendienst, OJ


Zondag 6 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. Van Dijk-Heij

Grote Kerk 19.00u Vesper met Berend van Halsema, hobo; 
Dymphna van Doorelmaal, fagot; Anton 
Pauw, orgel; Hobosonates van Carl 
Philipp Emanuel Bach & Johann Philipp 
Kirnberger.

Zondag 13 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. R.M Witteveen

Crèche, Kindernevendienst, OJ

Grote Kerk 19.00u Vesper met Annemieke Hereijgers, fluit; 
Anton Pauw, orgel; Theodor Wegmann 
(Mantra)
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Zondag 20 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. J.C. Bos

Grote Kerk 19.00u Vesper met Suzanne Groot, viool; Anton 
Pauw, orgel; Muziek van Joodse 
componisten E. Bloch, F. Halfen (Kol 
Nidre), E.D. Wagner

Zondag 27 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. Van Dijk-Heij

Crèche, Kindernevendienst, OJ

Grote Kerk 19.00u Vesper met Sebastiaan van Halsema, 
cello; Anton Pauw, orgel; Muziek van 
o.a. C. Saint-Saëns & G. Fauré

Zondag 4 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. T. de Haan

Grote Kerk 19.00u Vesper met Michelle Mallinger, sopraan; 
Mitchell Sander, bariton; Anton Pauw, 
orgel; ‘When winds are raging’, liederen 
van Amerikaanse componisten rond 
1900



Wappies, schapen en het Pinksterfeest 
Het Pinksterfeest is vrij onpopulair. En dan heb ik het vooral over 
het Pinksterfeest zoals dat in de kerken gevierd wordt. De 
meeste Nederlanders weten niet waar het in de kerk met 
Pinksteren over gaat. Sterker nog, zelfs mensen die met 
Pinksteren in de kerk zitten weten niet zo goed wat ze dan 
vieren. Want het is ook wel een vreemd feest; de Heilige Geest, 
vlammen, de toespraak van Petrus die iedereen kan verstaan… 
Leg dat maar eens uit aan je niet zo kerkelijke buurvrouw. Je 
loopt natuurlijk een reëel gevaar om voor een ‘gekkie’ aangezien 
te worden met dat soort verhalen. 

Elkaar als ‘gekkie’ bestempelen doen we aan de lopende band. In 
de maatschappij lijkt de verzuiling steeds sterker te worden. We 
leven tegenwoordig allemaal in een eigen ‘bubbel’. En ook al willen 
we dat misschien niet bewust, niemand ontkomt aan het algoritme. 
Zo laat bijvoorbeeld Facebook alleen de statusupdates zien van de 
mensen waar jij in geïnteresseerd lijkt. Je hebt tegenwoordig 
mensen die ‘woke’ (gevoelig voor maatschappelijke ongelijkheden) 
zijn, of niet. Je hebt wappies (mensen die in complottheorieën 
geloven) en schapen (mensen die zonder zelf na te denken alle 
regels opvolgen). Je hebt linkse activisten en extreemrechtse 
mensen. De traditionele boerse provincialen en de witte wijn 
drinkende bakfietsouders in de Randstad. 

Ik denk dat geen mens zich in een van die ‘zuilen’ herkent. Niemand 
zegt van zichzelf dat hij wappie is of een schaap. Je wilt als mens 
liever niet in een hokje geplaatst worden. Alsof jouw leven precies 
door een ander in een bepaald kader geplaatst kan worden. Alsof 
jouw leven niet uniek is.  
De kerk lijkt ook zo’n verzuilde gemeenschap te vormen. Van buiten 
wordt het wellicht soms gezien als een gemeenschap van mensen 
die nog in die rare magische verhalen geloven, van binnenuit wordt 
het misschien ervaren als de mensen die wél oog houden voor het 
ongelooflijke wonder dat leven heet en alles wat dat leven 
Van de Torens geblazen 5 mei/juni  ‘21



meerwaarde geeft. 

Waar je vroeger nog kon spreken over een volkskerk, lijkt de 
kerkelijke gemeente steeds meer ook een eigen ‘bubbel’. Misschien 
heeft de kerk het wel aan zichzelf te danken dat het gezien wordt 
als een specifieke club mensen en niet als een verzameling van de 
hele maatschappij. Want hoe open is de kerkelijke gemeente? En 
‘ons kent ons’ is toch zo veel prettiger en veiliger? 

Nu wil het wel zo zijn dat het Pinksterfeest precies gaat over dat 
heel veel verschillende mensen met elkaar één gemeenschap 
vormen en dat die mensen ook nog eens met elkaar gaan delen:  
eten, geld, het leven. Waarom? Omdat God met de uitstorting van 
de Heilige Geest zich in mensen laat kennen. Waar God eerst 
gekend werd in de verhalen van het Oude Testament, en daarna in 
Jezus als persoon, wordt met Pinksteren gevierd dat God zichtbaar 
wordt in alle mensen. Ieder mens is vanaf dan de vindplaats van 
God. Iedereen. Niet alleen de mensen die lid zijn van een kerkelijke 
gemeenschap. 

Die boodschap hebben we als kerk in het algemeen niet zo goed 
verspreid. Dat is ook wel begrijpelijk, want is het niet je eigen ramen 
ingooien? Zeggen dat God overal te vinden is? Als kerk wil je toch 
vindplaats van God zijn? Is dat niet onderdeel van het ‘unique 
selling point’ van de kerk? 

Maar met dat je niet verkondigt dat God zich openbaart in ieder 
mens, verlies je ook aan relevantie voor heel veel mensen. Want 
daarmee schep je het beeld dat het evangelie alleen voor een paar 
exclusieve mensen is. 

De kerk als vindplaats van God. Laten we dat alsjeblieft niet meer 
zeggen. Dat maakt God veel te klein en te exclusief. De wéreld is de 
vindplaats van God. 

En de kerk? Die is de deelplaats, de plek waar ieder mens zijn of 
haar geloof, hoop en liefde kan delen; of je nou wappie bent, woke, 
schaap, links, rechts, boers of grachtengordel. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij


Van de Torens geblazen 6 mei/juni  ‘21



Ps. Heeft u het al gezien? Als pastoraal 
team hebben we de daad bij het woord 
gevoegd. Op onze nieuwe folder die we 
aan nieuw ingekomenen geven staat 
bovenaan: deelplaats van geloof, hoop 
en liefde. 





Uit de wijk 

Bij de diensten 
Nu we de overgang naar de Grote Kerk hebben gemaakt, kunnen  
we ook het jeugdwerk weer voor een gedeelte opstarten. Wat 
heerlijk om weer crèche, kindernevendienst en OJ aan te kunnen 
bieden. Zo kan iedereen weer op eigen wijze bezig gaan met 
verwonderen, hopen en geloven. Uiteraard kijken we met elkaar uit 
naar het moment dat we weer samen kunnen gaan starten.

Op zondag 16 mei zal de bevestiging van Arie Jan van der Schaaf 
plaatsvinden. Hij is bereid gevonden om diaken te worden. Daar zijn 
we erg blij mee! De diaconie krijgt er een doortastende diaken bij 
met een breed netwerk. 

Op zondag 23 mei is het Pinksterfeest. We zijn gewend om dat met 
een aantal binnenstadkerken te vieren. Vanwege het beperkte 
aantal mensen dat de kerkdienst kan bijwonen, hebben we in 
overleg met elkaar besloten dit jaar Pinksteren in de eigen kerken te 
vieren. We zullen zeker gaan proberen om in deze dienst de 

Van de Torens geblazen 7 mei/juni  ‘21



verbondenheid met elkaar vorm te geven. Want de verbondenheid 
blijft, maatregelen, of geen maatregelen. Ds. Willemijn gaat samen 
met Esther van Bijsterveld voor in deze feestelijke dienst. 


Zomeravondmuziek 2021 weer van start! 
Op 6 juni aanstaande starten we weer met de Zomeravondmuziek 
in de Bavo. En daar zijn we als commissie ontzettend blij mee! In de 
programmering is gekozen voor een voorzichtige koers met eerst 
instrumentale muziek met af en toe een solist en later in het seizoen 
ook koren. Uiteraard houden we ons aan de afspraken die gemaakt 
zijn voor het fysiek bijwonen van kerkdiensten. De meest actuele 
stand van zaken treft u aan op de website bavo.nl. Houdt in elk 
geval in de periode tot en met juli rekening met vooraf reserveren. 
De vespers worden ook rechtstreeks via de website online 
uitgezonden. Ook kunt u de vespers op een later moment terugzien 
en beluisteren. En u kunt via de website een gift doen voor het in 
stand houden van de Zomeravondmuziek. 

De programmering heeft gelukkig niet geleden onder de 
coronacrisis. We treffen oude bekenden aan als uitvoerende musici. 
En ook uitvoerenden die vorig jaar niet konden komen (bijvoorbeeld 
Capella Gudula Lochem). En zijn vespers en concerten 
geprogrammeerd met verrassende invalshoeken (20 juni, muziek 
van joodse componisten; 4 juli, liederen van Amerikaanse 
componisten; 25 juli, feestdag van de apostel Jacobus en 12 
september Onze-Lieve-Vrouw van Smarten). 

In de maand augustus zijn er op de zondagmiddag orgelconcerten 
in de Bavo. Deze worden verzorgd door de ‘Vrienden van de Grote 
of St.-Bavokerk’. 


We hopen u weer te treffen, 

met een hartelijke groet namens de Zomeravondcommissie,

Erik van de Starre voorzitter a.i. en p.r. Zomeravondcommissie
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Bavowinkel 
Tussen 12.00u en 14.00u is de Bavo open voor stilte, het aansteken 
van een kaarsje en een moment van rust. Ook de winkel is voorlopig 
in deze uren open. U bent welkom!


Bericht van overlijden 
Op zondag 2 mei jl. is Dolf Weersma overleden. Dolf was 90 jaar 
oud en verbleef sinds afgelopen januari in woonzorgcentrum De 
Houttuinen. Op latere leeftijd ontmoette hij zijn tweede vrouw, 
mevrouw Wil Weersma. De uitvaart heeft in besloten kring 
plaatsgevonden op dinsdag 11 mei. 

Vanwege de deadline van dit kerkblad zal in de volgende editie een 
‘in memoriam’ van Dolf Weersma verschijnen.


In memoriam: Nadia Claire Tjin-A Cheong – Soe Agnie 
Op zaterdag 10 april is op 87-jarige leeftijd Nadia Tjin overleden. 
Nadia woonde sinds kort bij haar dochter Anuschka en haar gezin in 
(Kleine Houtstraat 54). Na een hersen- en hartinfarct werd het 
duidelijk dat het einde in zicht was. Nadia uiteindelijk op een rustige 
manier afscheid kunnen nemen van haar dierbaren en is rustig, 
omringt door haar dochter, schoonzoon en twee kleinzoons, 
ingeslapen.

Nadia is geboren en opgegroeid in Suriname, waar ze onderwijzeres 
werd. In de jaren ’60 emigreerde ze naar Nederland om hier haar 
hoofdakte te halen. Tot aan haar pensioen heeft Nadia in het 
speciaal onderwijs gewerkt. Vele jaren heeft ze in Lelystad 
gewoond, waar ze op jonge leeftijd haar man verloor en in haar 
eentje haar dochter Anuschka groot bracht. Desondanks stond 
Nadia’s deur altijd open: voor haar eigen moeder die lange tijd bij 
hen heeft ingewoond, voor haar stiefkinderen en voor andere 
familieleden. Daarnaast was Nadia actief in een koor en bij de 
padvindsters en hield ze erg van tuinieren. 

Nadia was een warme, liefdevolle en krachtige vrouw. Ze was 
bescheiden van aard, trad niet snel op de voorgrond, maar wist 
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altijd goed wat ze wilde. Dit kwam ook terug tijdens de uitvaart die 
op 17 april werd gehouden. Onder andere door middel van de tekst 
uit Spreuken 31, het loflied op de sterke vrouw, werd het leven van 
Nadia herdacht. Extra bijzonder was dat Nadia’s kist, naar 
Surinaams gebruik, bij binnenkomst werd begeleid door een 
trompettist. Zo werd op eervolle wijze afscheid van haar genomen. 


Esther van Bijsterveld

Ouderenpastor Haarlem Schalkwijk en Haarlem Centrum


Opstarten jeugdwerk PGH  
Langzaamaan vinden er vanuit de overheid versoepelingen van de 
coronamaatregelen plaats. Dit maakt dat er wat meer, voorzichtige, 
ruimte ontstaat voor het jeugdwerk. Zo worden na de meivakantie 
de crèche, kindernevendienst en OJ weer in de kerk aangeboden. 
De eetgroepen van Oost en Schalkwijk vinden vooralsnog digitaal 
plaats, maar gekeken wordt naar ‘veilige ontmoetingen’ in de 
buitenlucht. 

Deze ontwikkeling maakt dat we ook plannen maken om vóór de 
zomervakantie nog een Kliederkerk te organiseren. We hebben de 
smaak te pakken en willen graag hoopvol én in levenden lijve het 
seizoen afronden! 

Als laatste zijn de voorbereidingen voor Kidskamp opgepakt. Helaas 
zien we ook dit jaar geen mogelijkheden om daadwerkelijk een 
meerdaags kamp te organiseren. Daarom kiezen we ervoor om net 
als vorig jaar een KidskampDAG te organiseren. Verdere data, 
thema en uitwerking hopen wij jullie zo spoedig mogelijk uit de 
doeken te doen.


Jeugdpastor Peter van der Beek


Uitnodiging Kids&Kerk 
Nu de bu i tenschoo lse 
opvang weer geopend is, is 
het ook tijd om de kinderen 
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van de cursus Kids&Kerk weer bij elkaar te brengen. Want ze 
hebben niet alleen elkaar gemist, maar wij hebben hen ook gemist!

We willen heel graag hen voor de zomer nog twee keer een 
bijeenkomst aanbieden. Samen blikken we dan ook alvast vooruit 
voor degene die na de zomervakantie naar de middelbare school 
gaan. Er zijn namelijk plannen in de maak om voor die groep iets te 
organiseren in de vorm van een maaltijd/discussiegroep/catechese. 

Ook de kinderen die volgend jaar weer naar Kids&Kerk gaan, zullen 
samen met ons nadenken over welke thema’s we gaan bespreken. 
Kortom; er zal veel overlegd, gediscussieerd en besproken gaan 
worden. De ouders van de kinderen die dit schooljaar in groep 6, 7, 
en 8 zitten krijgen binnenkort een mail met de uitnodiging voor hun 
kinderen. Wilt u graag dat uw kinderen ook naar deze cursus gaan, 
maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op 
met jeugdpastor Peter of ds. Willemijn. 


Jeugd pastor Peter van der Beek en ds. Willemijn van Dijk 


De kracht van rust 
Een pelgrimstocht in coronatijd  
Het leek voor drukke mensen even heel aantrekkelijk, een 
lockdown. Alsof ons een sabbatical werd aangeboden. Alsof het 
leven even op de pauzeknop kon gaan. Maar niets was minder 
waar. Deze periode maakte veel mensen vermoeid en zorgde dat 
we ons een slag in de rondte werkten. De rust die even voor het 
grijpen leek te liggen kwam niet, integendeel.  

Het boek ‘de kracht van rust’ van Mirjam van der Vegt is 
uitgeroepen tot het beste spirituele boek van het jaar 2021. En haak 
nu niet direct af, want spiritueel betekent niet iets als ‘zweverig’, 
maar het heeft te maken met het voeden van je geest. En dat is iets 
wat dit boek in zich heeft. Het boek bevat acht tegendraadse lessen 
over werk en het goede leven en is verpakt in toegankelijke taal en 
mooie verhalen. Een boek over hoe je meer rust kan creëren in je 
leven. Het is een boek om blij van te worden. 
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Graag ga ik aan de hand van dit boek op 
pelgrimage met wie maar wil, op zoek 
naar rust in het werkzame leven. Lijkt het 
je fijn om samen met een aantal mensen 
op zoek te gaan naar een goed evenwicht 
tussen rust en werk? Ben je ook 
nieuwsgierig naar wat een nieuwe 
levenshouding je kan brengen? Geef je 
dan op bij mij, ds. Willemijn, voor een 
aanta l d ig i ta le b i jeenkomsten o f 
‘pelgrimages’ waarin we het boek 
bespreken en kijken hoe we de lessen in 
ons eigen leven kunnen toepassen. 

Data van de digitale bijeenkomsten: 25 

mei, 1, 8 en 15 juni 2021 van 20.30u - 22.00u. Opgeven via 
predikant@bavo.nl. 


Ds. Willemijn van Dijk 


‘Reisgenoten’ 
Een verslag van het project ‘Reisgenoten’ dat georganiseerd werd 
door het pastorale team gedurende de veertigdagentijd. 




De reis 
Door te reageren op een bericht in het kerkblad over het project 
‘Reisgenoten’ kwam ik in ‘de woestijn’ terecht. Eén ding was 
bekend, het zou 40 dagen duren. Maar…
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Wie zou ik daar tegenkomen? Wat zou er gebeuren? Wat zou er van 
mijzelf verwacht worden? Wat zou het met mij en met de ander 
doen? Zou ik het volhouden? Waarom wil ik dit eigenlijk? 

Ik deed mijn wandelschoenen aan en ging op reis. Bij de ingang van 
Koningshof ontmoette ik een enthousiaste reisgenoot waar het 
gelijk mee klikte. Ik herkende hem meteen, want hij is al 20 jaar lid 
van de gemeente. We gingen samen op weg, stap voor stap. Ik 
vertelde hem wat ik van hem wist. En dat bleek lang niet alles te 
zijn. Ik hoorde wat hem bezig hield, waar zijn drijfveer lag in werk en 
kerk, luisterde naar zijn verhalen over zijn gezin en dat hij was 
begonnen met vasten. Hij vertelde wat hij van mij wist en ik 
reageerde en gaf aanvulling. De zon scheen fel op deze ongewoon 
warme februarizondag. We dwaalden over hoogten en door diepten, 
genoten van de ontluikende natuur. De lange reis van 40 dagen was 
begonnen. We probeerden samen het geheim dat achter het 
belangrijkste feest van het jaar schuilgaat te ontdekken. Pasen, het 
feest van dood en leven. 

Onderweg werd ik verrast door zijn lievelingsmuziek die paste in 
deze woestijntijd. Hij schreef me over een persoonlijke herinnering; 
wie God voor hem was. Op een andere keer werd er aangebeld en 
daar stond hij met mondkapje op en een pakje in zijn handen. Ik 
bood drinken aan, hij vroeg om water. In het pak zat een 
zelfgebakken desembrood, leeftocht voor onderweg. Met een flesje 
olie om het brood in te dopen. Een gedicht erbij. Door het dagelijks 
te lezen kwam de betekenis van de woorden dichterbij.

Ik gaf mijn lievelingsteksten prijs en vertelde hem wie God voor mij 
is. 

Het bleek wel een heel bijzondere manier om elkaar te leren kennen, 
zo anders dan elkaar in de kerk te zien zitten of bij de koffie of een 
groet als je toevallig tegelijkertijd je fiets pakt om naar huis te gaan. 

Tijdens het triduüm zagen we elkaar via de Zoom maaltijd. Ik zag 
zijn gezinsleden zitten die ik eerder die week echt had ontmoet 
omdat ik bij hen te eten was gevraagd. We gingen op naar Pasen 
via het donker, de kruisdood van Jezus op Goede Vrijdag in de 

Van de Torens geblazen 13 mei/juni  ‘21



Bavo, tot op Paasmorgen in alle vroegte in de Haarlemmerhout 
klonk: “De Heer is waarlijk opgestaan!” 

Het Licht van Pasen werd verspreid onder de kerkgangers, die net 
als Maria vroeg op pad waren gegaan. 

Ik zag mijn reisgenoot en hij zei tegen mij: “Ik vond het een mooie 
en bijzondere tijd om samen op te lopen. Fijn ook om de verdieping 
te vinden die ik in mijn eentje nooit had gerealiseerd. Een mooie 
manier ook om elkaar te leren kennen.”

Ik was het roerend met hem eens en voelde me rijk met mijn 
reisgenoot waarmee ik onderweg op een hartelijke, open, 
inspirerende en spirituele manier uitwisselingen had. Ik voelde me 
via Niek verbonden met de kerkelijke gemeente die in coronatijd 
toch helaas wat op afstand is geraakt. Samen kijken we uit naar 
volgend jaar en hopen we de Paascyclus weer in volle glorie te 
mogen beleven.

Hij zwaaide me na en riep nog: “Dag reisgenoot! Mooi paasfeest! 
Houden we contact?”


Map de Koning-Valk




Van de wijkkerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering van april was Wil van Maris, voorzitter 
van de algemene kerkenraad van de PGH ook aanwezig. Hier is “te 
gast” niet de juiste bewoording, want Wil maakt deel uit van alle drie 
de wijkkerkenraden en schuift geregeld in de kerkenraads-
vergaderingen aan om zo een goed beeld te hebben van wat er in 
de wijken speelt. 
In onze vergadering hebben we de vieringen in de Stille Week 
geëvalueerd. Een Stille Week die vanwege de coronamaatregelen 
dit jaar heel anders was ingevuld. De kerkenraad vindt de viering op 
Witte Donderdag het minst geslaagd. De digitale verbinding met 
elkaar tijdens de avondmaaltijd was mooi, maar het element van 
vieren kwam wat ons betreft niet goed uit de verf. Ook stelden we 
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vast dat er naast de kerkenraadsleden weinig andere 
gemeenteleden meededen met deze viering. De viering op Goede 
Vrijdag vanuit de Bavo was heel mooi en datzelfde geldt voor de 
viering op de vroege morgen van Eerste Paasdag in de 
Haarlemmerhout. Het was bijzonder dat in deze tijd zoveel 
gemeenteleden bij elkaar konden zijn. We zijn ook blij met het mooie 
verslag van deze viering in het Haarlems Dagblad. 
We hebben ook met elkaar gesproken over alle nieuwsuitingen van 
en voor onze wijkgemeente. In de Algemene Kerkenraad is besloten 
om ongeveer eenmaal per maand een nieuwsbrief te verzorgen voor 
de gehele PGH. Met onze eigen nieuwsbrief en ons kerkblad doet 
de vraag zich voor hoe de verschillende nieuwsuitingen zich tot 
elkaar verhouden. De redactie van dit blad liet al weten dat er als 
gevolg van de nieuwsbrieven minder kopij wordt aangeleverd. 
Voordat een goed antwoord gegeven kan worden over de zojuist 
genoemde vraag, wil de kerkenraad graag weten hoe u denkt over 
nieuwsbrief en kerkblad en wat u van beide verwacht. Daarom is 
besloten om met medewerking vanuit de publiciteitscommissie en 
de redactie van het kerkblad hiervoor een (korte) enquête op te 
stellen. We hopen dat de uitkomst van deze enquête ons richting 
kan geven bij een betere afstemming van de verschillende 
nieuwsuitingen. 
Besloten is om het jeugdwerk op de zondagen (crèche, 
kindernevendienst en OJ) weer op te pakken nu we weer in de Bavo 
kerken. De coronamaatregelen kunnen daar veel beter en 
gemakkelijker in acht genomen worden dan in het wijkgebouw aan 
het Nieuwe Kerksplein. We zullen daarbij het protocol gebruiken van 
vóór de tweede lockdown. U heeft er in de laatste nieuwsbrief al 
over kunnen lezen. Daarnaast is het streven om nog voor de 
zomervakantie een tweede kliederkerkviering te organiseren.

Tenslotte hebben we gesproken over de viering van het Heilig 
Avondmaal. Er wordt in de kerkenraad verschillend gedacht over de 
viering van de maaltijd van de Heer in deze coronatijd. Kun je 
avondmaal vieren via een scherm? Kun je avondmaal vieren als 
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slechts een beperkt aantal mensen daarbij fysiek aanwezig kan zijn? 
De kerkenraad is benieuwd naar uw gedachten hierover. U kunt het 
aan een van ons laten weten, of een mail sturen naar de scriba, Gert 
Dannenberg, via het mailadres scriba@bavo.nl. 


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Interview Esther van Bijsterveld 
Esther: “Als ouderenpastor hoop ik troost en bemoediging te 
kunnen bieden” 
Welkom Esther! Sinds februari 
werkt Esther van Bijsterveld als 
ouderenpastor bij de Protestantse 
Gemeente Haarlem. Zij is 20 uur 
aangesteld voor wijk Schalkwijk en 
4 uur voor wijk Centrum. Esther 
vertelt over haar eerste weken in 
vergelijking tot het eerste kwartaal. 
Hoe gaat het nu?

Intensief. Dat is hoe Esther haar 
eerste week als ouderenpastor 
omschreef: “Maar dat is inwerken altijd. Ik ben heel warm 
ontvangen en voelde me direct onderdeel van een team,” vertelt ze. 
“En wat ik heel leuk vind: Ik ben mijn hele leven als kerkganger 
betrokken geweest binnen een kerk, maar ontdek nu hoe het achter 
de schermen werkt.” 


Levenservaring 
Esther is historicus en theoloog, en heeft naast haar studies altijd 
bijbanen in de thuiszorg en in verzorgingshuizen gehad. “Ik vind het 
heel prettig om bij ouderen over de vloer te komen. Zij hebben 
levenservaring. Ook in de kerk trok ik voor serieuze gesprekken 
vaak naar ouderen toe,” vertelt Esther, “Mijn wens was om een zorg 
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verlenende en sociale baan te vinden.” Dus toen de vacature van 
ouderenpastor voorbij kwam, twijfelde Esther geen moment. 
Solliciteren, want dit leek haar een heel gave combinatie. “En het is 
gelukt,” glimlacht ze.


Eerste weken 
In de eerste weken sprak Esther met kernpersonen uit de 
gemeente, en maakte kennis met ouderen uit Schalkwijk en 
Centrum. Corona maakt haar start een creatieve zoektocht. “Ik 
begon met huisbezoeken, maar wilde graag afstand houden, dus 
hoe doe ik dat? Bij wie ga ik bezoek en met wie spreek ik 
telefonisch? Gezamenlijke activiteiten kunnen nog steeds niet 
plaatsvinden. Als alternatief heb ik in de paastijd en paaskaartje 
geschreven en verstuurd onder ouderen. De reacties die ik daarop 
kreeg waren heel positief. Langzaamaan leren de wijkgemeentes mij 
kennen, en ik hen.”


Na drie maanden 
“Als ouderenpastor luister ik actief. Ik wil dat mensen zich op hun 
gemak voelen. Op die manier kunnen we in gesprek blijven. In zo’n 
ontmoeting kan van alles aan bod komen: vaak praten we over het 
alledaagse leven, waarbij we soms ook diepere zorgen en/of vragen 
bespreken,” benoemt Esther. “Inmiddels heb ik gemerkt dat ik naast 
luisteren ook samen met mensen wil oplopen en hen wil begeleiden 
waar nodig. Ik vind het belangrijk dat ouderen zich gezien en 
gehoord voelen binnen de Protestantse Gemeente Haarlem. Als 
ouderenpastor hoop ik troost en bemoediging te kunnen bieden.”


Anne-Maaike Ekkelkamp


Anneke Abma heeft inmiddels haar werkzaamheden als ouderen-
pastor overgedragen aan Esther. Als wijkgemeente bedanken we 
haar voor de afgelopen periode. 
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Reacties op de vragen over het afgelopen 
coronajaar 
Wat fijn dat zo velen van u de moeite hebben genomen om 
antwoord te geven op onze vragen. Wij vinden het bijzonder dat we 
reacties hebben gekregen van gezinnen, alleenstaanden, jongere én 
oudere gemeenteleden. Sommige reacties waren zeer uitvoerig, 
andere korter. Maar alle reacties kenmerkten zich door de 
persoonlijke ervaringen. 

Vanwege de uitgebreidheid van sommige reacties en de 
hoeveelheid reacties, heeft de redactie ervoor gekozen om per 
vraag een algemene samenvatting te geven en/ of enkele citaten. 

In de bijlage kunt u de volledige reacties lezen.


De redactie


Op welke manier heeft de coronatijd u geraakt? 
Bijna iedereen noemt het isolement, het gemis aan contact met 
kinderen, ouders, de kerk, voor de jongeren het niet doorgaan van 
allerlei schoolevenementen, het besef van de kwetsbaarheid van het 
leven en de samenleving. Sommigen hebben zelf corona door-
gemaakt, wat een intense ervaring was.


“Gelukkig konden wij ondanks de beperkende maatregelen allebei 
doorwerken, omdat ik bij het onderwijs werk en mijn man in de 
techniek werkt. De keren dat ik wel thuis werkte was het lastig om 
een werkplekje te vinden, de eettafel was bezet door thuiswerkende 
kinderen en daardoor werkte ik in de keuken. Deze was koud, maar 
met af en toe de oven aan lukte het best.’’


“Op die fietstochten kom ik niet alleen de elementen tegen, maar 
ook en vooral mijzelf! Ik moet soms denken aan het lied: "my God 
and I, walk in the fields together".

“Deze coronatijd heeft veel in mij losgemaakt. Tegenstrijdige 
gevoelens als wanhoop versus hoop, isolement versus meer tijd 
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voor eigen activiteit, en zo kan ik wel een tijdje doorgaan.”


Waar wordt u juist blij of juist verdrietig van? 
Blij van de rust, de stilte op straat, de lege agenda en dus meer vrije 
tijd, van de natuur, de dagelijkse fietstochten. De nieuwe manieren 
van kerk-zijn in coronatijd.

Dat mensen verantwoordelijkheid op zich nemen en zorgen voor 
anderen. Dat we het meer waarderen om elkaar te zien.


“Ik word blij van zoveel nieuwe creativiteit en ongekende nieuwe 
mogelijkheden die deze tijd met zich meebrengt.”


’’Op die fietstochten kom ik niet alleen de elementen tegen, maar 
ook en vooral mijzelf! Ik moet soms denken aan het lied: "my God 
and I, walk in the fields together".


Verdrietig: het missen van mensen die je een jaar niet ziet; het 
overlijden van dierbaren en er niet bij het afscheid kunnen zijn, 
kinderen niet kunnen ontmoeten, het sluiten van onze kerk in zo'n 
moeilijke periode (bv ook tijdens advent); het ik-gerichte van veel 
mensen (niet houden aan maatregelen, eigen belang vòòr 
samenleven), veel minder betrokken worden bij de kerkzaken en 
-beslissingen.


“Ik word enigszins verdrietig van de heftigheid van menings-
verschillen rondom corona. Sommige kennissen ken ik niet meer 
terug. Ik probeer het onderwerp in gesprekken te vermijden.”


“Verdriet is er bij het afscheid van dierbaren. Er zijn vele vormen van 
troost, maar de fysieke beperkingen spelen hierin een heel grote rol. 
Het saamhorigheidsgevoel wordt door restrictie van de aantallen 
wel heel veel geweld aan gedaan. Wat na 14 maanden pandemie-
bestrijding nog meer bijdraagt aan verdriet en vooral boosheid is 
dat er geen enkele bereidheid bestaat om al het zorgpersoneel ook 
maar op enige wijze extra te belonen.”


Wat zal u van het afgelopen jaar bijblijven? 
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“Wat bijblijft is de pandemie als zodanig. Niemand heeft dit 
meegemaakt. De Spaanse Griep uit 1918 is voor iedereen 
geschiedenis. Wij maken dit nu voor het eerst mee.”


“De grote hoeveelheid mediabombardementen van telkens 
hetzelfde.”  

“Thuiswerken, angst voor besmetting, impact die het had op 
(nieuwe) baan.’’ 


“In het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd om de positieve 
dingen meer te waarderen en te kijken wat er nog wel kan.”


“Dat er altijd manieren zijn om er iets van te maken. Dat de wereld 
niet zo maakbaar is als we soms zouden willen.”


“Het zal me altijd bijblijven hoe gekluisterd ik elke avond voor de 
buis zat. Het zal me altijd bijblijven dat we samen iets ongekends 
doorgemaakt hebben. Het heeft me bewust gemaakt van de 
kwetsbaarheid van het leven en ook heeft het me bewuster 
gemaakt van milieu-issues en hoe alles met alles samenhangt. Het 
heeft me ook dankbaar gemaakt dat we in een rijk land leven met 
een regering die zijn best doet.”


“Het afgelopen jaar is mij (opnieuw) duidelijk geworden dat om je 
geloof levend te houden, je anderen nodig hebt.”

“de vraag: Hoe komen we als kerken, ook onze wijkgemeente, uit 
deze crisis? Duidelijk is dat al anderhalf jaar een behoorlijke aanslag 
op ons gemeentezijn is gepleegd. Allerlei activiteiten moesten 
worden gecanceld, de digitale kerkdiensten blijven een nood-
oplossing, mensen haken af. Achter de schermen wordt 
ongetwijfeld hard nagedacht en gewerkt. Hoe beschadigd komen 
we als gemeente hier uit, ook financieel?“


Is er iets wat u zou willen vasthouden voor de toekomst?

“Wat ik fijn zou vinden is dat je de diensten online kunt blijven 
volgen, het lukt ons niet om altijd naar de kerkdienst te gaan, maar 
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de online vieringen zijn makkelijk thuis te volgen of terug te kijken.” 


“Meer genieten van de wat kleinere dingen. Sneller tevreden zijn.”


“Belang van de natuur, belang van relaties en vriendschappen, de 
creativiteit die ontstaan is (bv in de relatie met onze kinderen), de 
dagelijkse wandeling, geniet waar je kunt.”


“Ik heb ook ontdekt dat ik eigenlijk heel tevreden ben met alles. Dat 
ik daarvoor niet veel nodig heb. Tot mijn eigen verrassing heb ik 
geen kunst en cultuur gemist, geen restaurantbezoek, geen 
shoppingmiddagen. Ik ben de eenvoud erg gaan waarderen en heb 
ontdekt hoeveel geld je kan overhouden als je alle verleidingen 
weerstaat. Ik ben ook erg gaan genieten van de buurt waarin ik 
woon, de bomen om mijn huis, de vogeltjes. Ik wil in de toekomst in 
alle opzichten selectiever zijn in: waar besteed ik mijn tijd aan, waar 
geef ik mijn geld aan uit? Ik wil dus langzamer leven en ik hoop dat 
ik dát meeneem de komende jaren.”





Actie Kerkbalans 2021, een tussenstand 
In januari van dit jaar bent u benaderd om uw jaarlijkse toezegging 
aan de Protestantse Gemeente Haarlem te doen via de actie 
Kerkbalans. Inmiddels zijn de meeste toezeggingen ontvangen en 
verwerkt en kunnen wij u informeren over de  stand van zaken. Op 
dit moment (eind april 2021) heeft u voor in totaal € 170.000 
toegezegd. Deze toezeggingen komen in de buurt van het totaal 
aan toezeggingen van € 175.000 in 2020. Heel hartelijk dank, het is 
een mooi bedrag, ook al zitten we nog iets onder het eindresultaat 
van vorig jaar. 

Onlangs zijn er nog herinneringsbrieven uitgegaan naar onze trouwe 
bijdragers die tot nog toe niet hadden gereageerd op de actie 
Kerkbalans. Vaak is de brief ondergesneeuwd onder andere post of 
de e-mail verdwenen in de massa. Mocht u zich bij het lezen van dit 
bericht realiseren dat u nog geen toezegging heeft gedaan in 2021, 
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dan kan dit vanzelfsprekend altijd nog.

Tot slot willen we graag weer alle lopers bedanken die trouw van 
deur tot deur zijn gegaan voor het verspreiden van de enveloppen, 
ook in deze coronatijd. Het is niet altijd het fijnste werk om te doen 
in de koude maanden, maar het is wel heel belangrijk dat dit 
gebeurt. Heel hartelijk dank dus! 


Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Kerkbalans,

Gerhard Reuvekamp en Peter Knijff 





Van de wijkdiaconie 
Actie Vakantietas 2021 - Help Haarlemse kinderen die niet op 
vakantie kunnen! 
Doet u mee door een hartelijke bijdrage te geven voor kinderen die 
door omstandigheden niet op vakantie kunnen? U helpt deze 
kinderen (basisschoolleeftijd) door een vakantietas voor hen te 
vullen met leuke spulletjes om de vakantietijd door te komen. Als 
wijkdiaconie willen wij 85 kinderen verblijden met zo’n tasje en 
kunnen hierbij uw hulp gebruiken!


Hoe werkt het?:  
1. Stuur een mail naar Kasper@diaconiehaarlem.nl met het aantal 
tassen dat u wilt vullen, de waarde per tasje (richtbedrag: € 20) en 
voor welke leeftijd u de tasjes wilt vullen:


• Peuter (2-3 jaar)

• Kleuter (4-6 jaar)

• Onderbouw (6-8 jaar)

• Middenbouw (8-10 jaar)

• Bovenbouw (10-12 jaar)

• Brugklas (12-13 jaar)


2. Uw naam, adres en telefoonnummer; 
3. Geef aan dat u uw tasjes komt ophalen na de dienst op zondag 
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16, 23 of 30 mei; 
4. U krijgt na de betreffende dienst een tas. Deze vult u. Neem 
vooral een kijkje bij de Speelgoedbank Haarlem voor leuke ideeën. 
5. U kunt iedere opvolgende zondag tot aan 6 juni de tas 
retourneren. Ook is het mogelijk om op doordeweekse dagen met 
diaconaal werker Kasper Koekenbier een afspraak te maken om 
tasjes af te geven. Neem hiervoor contact op per e-mail:   
Kasper@diaconiehaarlem.nl. 


Kasper Koekenbier mede namens de wijkdiakenen 

 

Collectes  
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, 

€ 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 
0373 711 492 ten name van Commissie Collectebonnen Prot. Gem. 
Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10. 


Opbrengsten 

Datum Diaconie Kerk

7 maart € 130,00 € 312,50

14 maart € 52,50 € 476,00

21 maart € 102,50 € 117,50

28 maart € 116,55 € 77,20

4 april - € 254,50

11 april € 139,00 € 147,05

18 april € 135,00 € 111,20

25 april € 178,45 € 370,50

Van de Torens geblazen 23 mei/juni  ‘21

http://ttps/www.speelgoedbankhaarlem.nl/
mailto:Kasper@diaconiehaarlem.nl


Collectedoelen 

 

16 mei 1e Diaconie - Stichting Fonds Urgente Noden 
Haarlem

2e Kerk 

23 mei 1e Diaconie

2e Kerk - Pinksterzending - Egypte - 
Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

30 mei 1e Diaconie - Seniorenvakanties

2e Kerk - JOP - Jong in Actie: kennismaken met 
diaconaat

6 juni 1e Diaconie - Kerk in Actie Werelddiaconaat - 
Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk 
maken 

2e Kerk

13 juni 1e Diaconie - (Dorpskerken) Nederland 
2e Kerk - Missionair Werk en Kerkgroei - Pionieren in 
Haarlem

20 juni 1e Diaconie

2e Kerk - Kerk in Actie Noodhulp - Griekenland - 
Opvang voor gestrande vluchtelingen

27 juni 1e Diaconie

2e Kerk 

4 juli 1e Diaconie - Binnenlands diaconaat - Actie 
Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

2e Kerk
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Fotogalerij 
Deze bouwplaat is inmiddels twee keer in elkaar gezet en weer 
afgebroken. Het is de eerste prijs van de kerkquiz in februari.


Het aansteken van de nieuwe Paaskaars in de Haarlemmerhout
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Protestantse Gemeente 

Column Tom de Haan 
Tussen geld en geluk 
Als ik het nieuws lees, zie ik bijna dagelijks wel een berichtje dat 
vertelt over een paar ton, of een paar miljoen die begroot waren 
voor iets goeds, maar die slecht besteed blijken te zijn. Denk aan 
hervormingen die moeten worden doorgevoerd, bijvoorbeeld in het 
onderwijs, of van overheidsorganen. Denk aan projecten die minima 
moeten ondersteunen, kinderopvangtoeslagen of een bewust-
wordingscampagne van ’t een of ‘t ander, aan de verduurzaming, 
vergroening, innovatie, ontwikkelingshulp etcetera. In ernstige 
gevallen heeft het bestede geld zelfs averechts gewerkt, omdat het 
een al bestaande ontwikkeling verstoorde.

De oorzaak van dit soort missers wordt meestal gelegd bij de 
opdrachtgever, die niet goed heeft gekeken met welke partij hij in 
zee ging, of hoe de opdracht geformuleerd werd. Daarom treft de 
uitvoerende partijen en bedrijven geen blaam, want ze zijn ervan 
overtuigd dat ze zich aan de afspraken hebben gehouden. Een heel 
leger advocaten verdient het brood met het afhandelen van dit soort 
dossiers. En bijna altijd is het uiteindelijk de belastingbetaler die 
ervoor opdraait. 

Het lijkt wel, alsof sommige dingen gewoon niet te koop zijn: Een 
goed functionerend belastingstelsel, democratie, veiligheid voor 
Groningers, rechtvaardigheid, vrede op aarde, respect, liefde. 

Geld helpt wel. Natuurlijk. Maar leert de praktijk niet bijna dagelijks, 
dat er blijkbaar nog iets ánders van belang is: Vertrouwen, 
verantwoordelijkheidsgevoel, en ook: mensen die niet handelen 
naar de létter van de wet, maar naar de geest ervan! Hoe wij met 
elkaar samenleven, of we in een goed land leven en in een goede 
wereld, is niet te koop. Het is hoog tijd dat we zorgen dat er in onze 
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tijd meer te verdienen blijft dan alleen geld. 

Voor wie wil antwoorden: ”Ja, inderdaad, gelúk is veel belangrijker 
dan geld!” Natuurlijk.  
Er zijn genoeg voorbeelden van rijke mensen die ongelukkig zijn. 
Geluk is per definitie iets dat je niet kunt verdienen. Geld is per 
definitie iets dat je alleen maar kunt verdienen. En tussen die twee, 
zit nog een hele wereld van betekenis die we de afgelopen decennia 
stevig hebben uitgehold. Het is het gebied waarin de dingen die je 
doet (of die je juist weigert te doen), ‘eervol’ kunnen zijn. Het is de 
plek waarin je ‘aanzien’ en ‘vertrouwen’ kunt genieten. Een 
samenleving waarin je ‘respect’ kunt verdienen. Het is dus iets waar 
je als mens wel degelijk aan kunt werken, vaak tegen alle trends in. 
De jaarlijkse lintjesregen is er een overblijfsel van. De kerk drijft 
erop, en het verenigingsleven ook, en uiteindelijk is dit ook het 
gebied waar het fundament van onze samenleving te vinden is, 
terwijl het met geen miljarden te koop is. Tijd om te investeren dus, 
in dat gebied tussen geld en geluk. 


Stadsdominee Tom de Haan 




Terugblik ringavond Haarlemse diaconieën 
Op dinsdag 23 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de 
Haarlemse diaconieën. Dit keer werd via Zoom gesproken. Er waren 
diakenen vertegenwoordigd namens de diaconieën van de 
Remonstrantse Kerk, Aerdenhout, Heemstede, de Lutherse Kerk, 
Haarlem-Noord, Haarlem-Centrum, Haarlem-Schalkwijk en 
Haarlem-Oost.

Het thema was: “Hoe bereikt u uw doelgroep in (post)coronatijd?”.

Voorzitter Kasper Koekenbier vertelde na een voorstelrondje over 
het project ‘Praatje Pot’, dat in december 2020 van start was 
gegaan. Samen met vrijwilligers van Haarlem Effect en wijkdiaconie 
Centrum wordt deur-tot-deur soep uitgedeeld. Het maakt het voor 
diakenen én ouderlingen mogelijk om buurtgenoten en 
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gemeenteleden te leren kennen. Er werd gevraagd of dat niet 
hinderlijk werd ervaren om onaangekondigd aan te bellen. Kasper 
vertelde dat er juist heel enthousiast wordt gereageerd. Er is 
behoefte aan een praatje, zeker in coronatijd. Vervolgens liet hij via 
een filmpje zien waar hij samen met een vrijwilliger op pad ging. 
Na het filmpje kwam Daniëlle Leder aan het woord. Zij is sinds 2017 
actief als diaconaal werker in Haarlem. Daniëlle vertelde over de 
rode “Tuktuk” en de “koffie-schenk-ochtenden” in samenwerking 
met buurtorganisatie DOCK in Oost en Schalkwijk. Een 
overeenkomst met de werkzaamheden van Kasper is de 
laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid in coronatijd. Er wordt 
meer gedacht in “Wat kan er nog wel?” in plaats van de 
onmogelijkheden. Diakenen signaleren en geven door waar nazorg 
nodig is.

Aanvullend bracht Anneke Abma door middel van stellingen het 
gesprek op gang. Een voorbeeld was: “Een buurtgenoot heeft hulp 
nodig; Durf, doe… trek je stoute schoenen aan. Soms moet je niet 
denken, soms moet je gewoon gaan”.

Verschillende diaconieën hadden dezelfde uitdaging: “Hoe krijg je 
eenzaamheid of schuldenproblematiek bespreekbaar? Je krijgt het 
niet te horen.”

Anneke kwam met tips om het anders te formuleren of met een 
voorbeeld te benoemen. Anderen kwamen met het idee om een 
ansichtkaart te versturen. Immy Nieboer van wijkdiaconie 
Schalkwijk vertelde over de pastorale lijn in samenwerking met 
Stem in de Stad. Helaas werd hiervan in de eerste lockdown weinig 
gebruik van gemaakt. Kerkmensen kennen weinig mensen 
tegenwoordig. En factor tijd heeft hiermee ook te maken. De vraag 
die hierbij hoort: “Waarom zijn wij diakenen?” 
Een andere diaken kwam met de openingszin: “Ik heb gehoord…”. 
Hiermee wordt de deur op een kier gelaten. Mensen met 
eenzaamheidsproblemen dienen zichzelf aan te melden. Er zijn 
diverse initiatieven om mensen te helpen, maar daar moeten ze zich 
wel voor open stellen. 
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Tegen de klok van negen werd het tijd om de ringavond af te sluiten. 
Kasper concludeerde dat initiatieven zoals Praatje Pot en de Tuktuk 
helpen om het gesprek met buurtbewoners aan te gaan. Maar 
daarvoor zijn aanjagers zoals diakenen en vrijwilligers nodig. 
Hij stelde voor dat een andere diaconie de organisatie van een 
ringavond voor haar rekening zal nemen in 2022. Anneke sloot af 
met liedtekst gebaseerd op psalm 72 van Huub Oosterhuis. 

Welmoed Davidson 
Algemeen secretaris





Van de Algemene Kerkenraad 
Vergadering 25 maart 2021 
Communicatie 

Anne-Maaike Ekkelkamp is sinds 1 juli 2020 werkzaam als 
communicatiemedewerkster bij de PGH. Ze heeft eerst kennis 
gemaakt met verschillende mensen die betrokken zijn bij de PGH. 
Ze is begonnen vanuit de Bavo omdat daar haar werkplek is maar 
de verbreding naar de Ontmoetingskerk en Oosterkerk krijgt ook 
vorm door het onderhouden van contacten. De bedoeling is om de 
communicatie beter te stroomlijnen en minder ad hoc te werken. Dit 
betekent wel dat plannen langer van te voren moeten worden 
bedacht en uitgewerkt. Anne-Maaike presenteerde een mooi 
stroomschema om dit te bewerkstelligen.

De nieuwsbrief van de PGH is goed ontvangen voor algemeen 
nieuws over de digitale PGH vieringen maar mensen hechten ook 
veel waarde aan berichtgeving over hun wijkgemeente. Als we een 
gezamenlijke nieuwsbrief publiceren is een lagere frequentie beter. 
Dubbelingen met het zondagbulletin van de Ontmoetingskerk en 
berichtgeving van Centrum en Oosterkerk worden zo voorkomen. 
Een jaarplanning van bijzondere activiteiten binnen de PGH is 
handig omdat daar met publiciteit rekening mee gehouden kan 
worden. Ook komt er een centrale activiteitenagenda die geplaatst 
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wordt op de websites. 

Een voorstel is om in Haarlem een brede kerkelijke nieuws en 
activiteiten brief uit te brengen in samenwerking met de Raad van 
Kerken en Geloven in de Stad. Het idee is leuk maar lukt niet op 
korte termijn.

We besluiten om de PGH nieuwsbrief maandelijks te publiceren 
onder verantwoordelijkheid van de AK. Na de zomer evalueren wij 
dit. Anne-Maaike heeft het idee om twee keer per jaar een magazine 
(“glossy”) uit te geven met interviews en achtergrondinformatie.


Kerk en after corona party  
Vanuit het moderamen kwam de suggestie om een feestelijke 
bijeenkomst te houden voor een ieder die zich met de PGH 
verbonden voelt na afloop van de coronabeperkingen. Wij besluiten 
dat er een feestcommissie komt met uit iedere wijk 1 of 2 mensen 
die het leuk vinden om dit te organiseren.


Rapportages 

- Vanuit de Ontmoetingskerk zijn in het kader van Inspirerende 
Bronnen maaltijden rondgebracht. Mensen konden deze thuis met 
een gast gebruiken en gespreksvragen doornemen. Het geven van 
persoonlijke aandacht stellen mensen zeer op prijs. Je hangt geen 
tasje aan de deur. 

- De diakenen hebben een digitale bijeenkomst gehad met 
diaconale vertegenwoordigers van de Ring Haarlem. Het was goed 
om te horen waar men mee bezig is. Men heeft ook stilgestaan hoe 
je omgaat met financiële en pastorale vragen. 

- Kerkrentmeesters. De financiële kaders om de vacature van ds. 
Jan van Aller te vervullen zijn nu ook rond. Alles wat er met 
betrekking tot de aanschaf en plaatsing van het koororgel speelde is 
nu tot een goed einde gebracht. De verwachting is dat het orgel met 
Pinksteren geplaatst wordt in de Bavo en dat men bij de 
uitvoeringen kan genieten van een mooie klankkleur tussen koor en 
orgel.

- Stadsdominee Tom de Haan: Het Stadsklooster gaat door met 
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stiltemeditaties. In verband met deadlines van kerkbladen kan ik 
niet altijd inspelen op actualiteit met bijdragen. Soms is het lastig 
om over mijn eigen activiteiten te schrijven. Het gaat natuurlijk niet 
om mij, het gaat om de boodschap van geloof en spiritualiteit die je 
meeneemt bij de contacten. De berichtgeving via een sociaal 
medium als Facebook is wel actueel. 

- Ministerie van predikanten en pastores: we zijn bijna klaar met het 
preekrooster voor 2022.

- De organisaties Stem in de Stad en het Stadsklooster worden later 
in het jaar op de AK vergadering uitgenodigd.


Pieter Dijkstra




Ingezonden 

Overlijden dominee René van der Rijst
Haarlem, april 2021 – De kerkenraad 
van de Protestantse Gemeente in 
Haarlem-Noord en Spaarndam deelt 
mee, met groot verdriet, dat haar 
predikant René van der Rijst is 
overleden, op zondag 18 april 2021. 
René overleed na een ziekbed; hij is 
56 jaar geworden. ‘Ons meeleven en 
onze gedachten gaan uit naar zijn 
gezin, zijn familie en naar een ieder 
die René zal missen’, aldus de 
voorzitter van de kerkenraad, Ilonka 
Boomsma.

René van der Rijst diende de 
Protestantse Gemeente in Haarlem-
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Noord en Spaarndam meer dan 20 jaar. Daarvoor was hij zes jaar 
predikant in Arkel.

René zal herinnerd worden als een creatieve, betrokken en bevlogen 
predikant. Hij kon goed luisteren en ging graag in gesprek met 
verschillende mensen. Ook organiseerde hij, samen met de 
kinderen en de jongeren uit de kerk, kerkdiensten met een bijzonder 
karakter. Hij maakte graag muziek en had een warm hart voor kunst 
en cultuur. Mede dankzij zijn inzet is er veel aandacht geweest voor 
kerkvernieuwing. Hierdoor is onder meer Verhalenhuis Haarlem van 
start gegaan. Met muziek, theater, films, workshops, en 
filosofiecafé’s wordt in dit podium aandacht gegeven aan zingeving 
en levensthema’s voor een breed publiek. De Protestantse 
Gemeente is dankbaar voor alles wat hij heeft betekend

Naast zijn predikantschap was René vijf jaar lang voorzitter van Op 
Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging van protestantse 
theologen die midden in de samenleving staan. Hij promoveerde in 
2014 met het proefschrift ‘De uitzaaiing van het Woord - homiletiek 
in het spoor van Derrida’. Ook publiceerde hij verschillende boeken, 
leverde een bijdrage aan publicaties en schreef artikelen in 
tijdschriften waaronder Kind op Zondag. In september 2020 
verscheen zijn laatste boek bij KokBoekencentrum, Het geschenk 
van vertrouwen. De maakbare samenleving voorbij.


Arno v.d. Vuurst de Vries

Protestantse Gemeente Haarlem-Noord & Spaarndam





Theologie voor geïnteresseerden  
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en 
samenleving overweeg dan serieus om de cursus Theologie voor 
geïnteresseerden (TVG) te gaan volgen. Het is een informatieve 
cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, 
de Bijbel, de rituelen en tradities en in de toepassingen in het 
dagelijks leven. 
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• driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de 
cursus) 


• met kundige, ervaren, enthousiaste docenten 

• van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken) 

• elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen van 75 

min.)  
Cursuslocatie: Thomaskerk te Amsterdam – Zuid, Prinses 
Irenestraat 36. 


Voor meer informatie zie de website: www.tvg-amsterdam.nl. 


Dr. Pieter Licht

Secretaris TVG Amsterdam

06 83995520 / pieter.licht@gmail.com  




30.000 paasgroeten! 
Ook dit jaar deden vele protestantse gemeenten mee met de 
Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Er 
werden zo’n 30.000 paaskaarten opgestuurd naar gevangenissen 
en tbs-klinieken. Hoofd-justitiepredikant Jan-Gerd Heetderks weet 
hoe belangrijk zo'n kaartje is: “Een teken dat mensen niet 
opgegeven worden. Dat past helemaal bij Pasen.” 

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie organiseren jaarlijks de 
Paasgroetenactie om gedetineerden een bemoedigende groet te 
sturen met Pasen. Juist in deze coronatijd - waarin bezoek aan veel 
beperkingen gebonden is   - kunnen gevangenen een hart onder de 
riem goed gebruiken. Ds. Heetderks: “Dit is ook voor gedetineerden 
een lastige tijd. Degenen die je lief zijn, zie je vanwege de pandemie 
alleen van achter plexiglas of via de tablet. Dat levert nog wel eens 
spanningen op.” 

Door de vele kaarten die ingestuurd zijn konden met Pasen in alle 
gevangenissen kaarten worden uitgedeeld aan gedetineerden. En 
dat doet hen goed, ervaren veel justitiepredikanten. Ds. Harma 
Zuidersma: “Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich 
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inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij 
helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie 
van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.” 
Er wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt van de extra kaart mét 
postzegel die gevangenen bij hun eigen paasgroetenkaart 
ontvangen. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie 
nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. 
Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als 
gebedsverhoring.


Bron: protestantsekerk.nl 
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Volgend kerkblad 
Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (juli/augustus):


donderdag 24 juni 2021 

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per 
e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. 
per adres kerkelijk bureau. 


http://protestantsekerk.nl


Contact 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Grote Kerk
 Kerkelijk bureau

Grote Markt 22

2011 RD Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw


Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

553 20 40

info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn

Ruud Balkenende

06 - 24 88 23 00

06 - 23 35 28 70

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs

(voorzitter)

voorzitter@bavo.nl


Gert Dannenberg

(Scriba)

06 - 27 48 10 31

scriba@bavo.nl

Wijkpredikant ds. Willemijn van Dijk-
Heij

06 - 12 87 47 81

predikant@bavo.nl

di-middag en woe vrij

Ouderenpastor Esther van Bijsterveld 06 - 18 15 46 10

ouderenpastor@pghaarlem
.nl

Jongerenpastor Peter van der Beek 06 - 52 32 27 41

jeugdpastor@pghaarlem.nl 

Diaconaal werker Kasper Koekenbier 06 - 25 23 15 44

Kasper@diaconiehaarlem.nl

Missionair 
predikant

ds. Tom de Haan 06 - 16 47 40 41 

tjdhaan@gmail.com

Oude Bavo 
Cantorij

Anton Pauw

(cantor)

06 - 15 37 83 74 

NL26 INGB 0005 5151 66

mailto:info@bavo.nl
mailto:info@bavo.nl
mailto:koster@bavo.nl
mailto:voorzitter@bavo.nl
mailto:scriba@bavo.nl
mailto:predikant@bavo.nl
mailto:jeugdpastor@pghaarlem.nl
mailto:Kasper@diaconiehaarlem.nl
mailto:tjdhaan@gmail.com
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Protestantse 
Gemeente Haarlem	

NL 29 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

Wijkkas Lodewijk Houthoff

(penningmeester)


06 - 41 21 96 36

wijkkaswijkgemeentecentr
um@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 
Prot. Gem. Haarlem-
Centrum 

Diaconaal bureau Zomerkade 165

2032 WC Haarlem

531 01 38 

info@diaconiehaarlem.nl

NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie Marianne Immink

(voorzitter)

527 27 50

marianne@hes-immink.nl

Govert Jeronimus

(penningmeester) 


NL71 INGB 0004 3114 59 
t.n.v. wijkdiaconie Prot. 
Gem. Haarlem-Centrum

Crèche 

 

Nelleke Bouma 531 77 87

nelleke@fortwachters.nl

Kindernevendienst 
 Barbara van de Pol 06 - 22 05 45 07

barbaravandepol@gmail.co
m

Autorijdienst Herman Valk

(coördinator)

524 06 48

Publiciteit Jan van der Laan 531 69 52

hcvdlaan@planet.nl

Redactie kerkblad José van Ophem 06 - 40 94 12 33

kerkblad@bavo.nl

Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 
22

2011 TW Haarlem

534 28 91

info@stemindestad.nl

NL15 INGB 0002 8292 40

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

mailto:wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com
mailto:info@diaconiehaarlem.nl
mailto:marianne@hes-immink.nl
mailto:nelleke@fortwachters.nl
mailto:barbaravandepol@gmail.com
mailto:hcvdlaan@planet.nl
mailto:kerkblad@bavo.nl
mailto:info@stemindestad.nl
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